
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2009. szeptember 15-án du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
ülésről. 
 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,Barna Zoltán, 
Gál Tiborné képviselő,  Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön  Levente Gergely, Magyar 
Vilmosné, Medve Éva, Pádár István képviselők (10 fő)  
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr.Balázs László jegyző, 
                                                        Ludányiné Gréczi Katalin ELMIB 
                                                        Farkas Tiborné AVE Heves 
                                                        Dr.Livó Gergely AVE Heves 
                                                        Novák Lajos belső ellenőr 
 
Morvai István polgármester: 
 

 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 képviselő mind megjelent.        
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat 
tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

 Előadó: Morvai István polgármester 

2./  Beszámoló jelentés a 2009. I.félévi előirányzat módosításról  
      Előadó:  Dr. Balázs László jegyző 
                    Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
 
3./ Beszámoló a 2009. I.félévi költségvetés végrehajtásáról                                                                                                                                                                  
      Előadó: Dr.Balázs László jegyző 
                   Ézsiás Tiborné gazd.ea. 
  
4./ Indítványok, bejelentések 
 

1.napirendi pont tárgyalása: 

 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, sem 
hozzászólás nem hangzott el. 
A képviselőtestület 10 igen határozattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
45/2009.(IX.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának képviselőtestülete a lejárt határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést változtatás, módosítás nélkül jóváhagyja. 
 
2. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 



A napirendi ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a 2009.I.félévben végrehajtott központi 
előirányzatról, átvett pénzeszközökről, saját hatáskörben történt előirányzat módosításról a 
képviselőtestület  a beszámoló a meghívóval együtt a testületi tagok teljes terjedelemben 
megkapták. A beszámolóhoz a mellékletek elkészültek, amelyek az írásbeli beszámolót 
hivatott kiegészíteni. Elmondja azt is, hogy a tájékoztató jelentést a képviselőtestület mellett 
működő pénzügyi bizottság megtárgyalta és úgy foglalt állást, hogy az minden tekintetben 
alkalmas arra, hogy az a testület elé kerüljön elfogadás céljából. 
Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a beszámolóhoz van-e kérdés, hozzászólás? 
 
A beszámolóhoz kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 
 
Elmondja, hogy a 2009.I.félévben végrehajtandó központi előirányzatok, átvett 
pénzeszközök, s ezzel kapcsolatos saját hatáskörű módosítások megtörténtek, azokat a 
polgármesteri hivatal gazdálkodási előadói pontosan és precízen tájékoztató jelleggel a 
képviselőtestület részére össze is állítottak. 
Megállapítható az, hogy a fentiekkel kapcsolatos végrehajtást elvégezték, semmiféle 
hiányosságot a bizottság részéről nem tapasztaltak, így javasolja a képviselőtestület részére 
annak módosítás és kiegészítés nélküli elfogadását. 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
 
Megköszöni a hozzászólást, kiegészítést és elmondja, hogy a zökkenőmentes gazdálkodást 
a bevételek biztosították, azonban visszafogottan és meggondoltan kellett költekezni ahhoz, 
hogy az átvett pénzeszközökből és a központi pótelőirányzatokból gazdálkodni tudjanak. 
Javasolja a képviselőtestület részére, hogy a tájékoztató jelentést fogadja el és annak 
megfelelően hozza meg módosító rendeletét. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja az ezen jegyzőkönyv 
1.sz. mellékletét képező 7/2009.(IX.15.)számú rendeletét az önkormányzat 2009.I.félévi 
előirányzat módosításáról. 
 
3.napirendi pont tárgyalása: 
 

 
Morvai István polgármester: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a beszámolóban 
foglaltak áttekintése és megismerése azt bizonyítja, hogy a 2009. I.félévi gazdálkodás 
teljesítése időarányos gazdálkodást tükröz. A féléves gazdálkodás során hiányosság nem 
merült fel azonban itt is el lehet mondani a visszafogottságot, mivel az éves költségvetés 
csak a kötelező fenntartást képes biztosítani. 
A pénzügyi bizottság a beszámolót megtárgyalta, és hasonlóan az első napirendi ponthoz 
úgy ítélte meg, hogy az alkalmas arra, hogy a képviselőtestület elé kerüljön megtárgyalásra, 
elfogadásra. 
 
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
A beszámolóhoz kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 



 
Hubainé Szabó Margit Pü.Biz.elnöke: 
 
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a napirendi ponttal kapcsolatos pénzügyi beszámolót 
megtárgyalta, javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 2009.I.félévi költségvetési feladatok 
végrehajtásáról előterjesztett beszámoló fogadja el. 
 
Morvai István  polgármester: 
 
Megköszöni a pénzügyi bizottság elnökének hozzászólását és megkéri a képviselőtestület 
tagjait, hogy a beszámolót fogadják el. 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

46/2009.(IX.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ezen jegyzőkönyv 
2.sz.mellékletében található 2009.I.félévi költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatót – 
szöveges értékelés és a melléklet 1-7 számú táblázat alapján – az abban foglaltaknak 
megfelelően tudomásul veszi. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a hátralévő időszakban a pénzügyi egyensúly biztosítása 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint, 
               2009.december 31. 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
4. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a közbiztonság a település életében egyre 
nagyobb szerepet kap. A csányi önkormányzat évek óta mindent megtesz azért, hogy a 
település biztonságos, élhető legyen. Ennek eredményeképpen működik a településen 
körzeti megbízott és polgárőrség is. Most lehetőség kínálkozik arra, hogy térfigyelő rendszer 
kiépítésével tovább növekedjék a település biztonsága.  Ehhez elsődlegesen a testület 
szándéknyilatkozatára lenne szükség, hogy kíván-e ilyen rendszert kiépíteni a településen.  
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
47/2009.(IX.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és támogatja az un. 
Térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos elképzelést.  A térfigyelő rendszer, illetve 
kamerák darab számát a helyzetfelmérés alapján kell megállapítani, figyelemmel minden 
fontos mozgási és közlekedési momentumra, elhelyezési fontosságra. 
 
Határidő: értelem szerint, 2009.december 31. 
Felelős:   Morvai István polgármester, 
                 Dr.Balázs László jegyző 
 
 



Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a csatorna finanszírozásának érdekében 
szükségessé válik a Commerzbank Zrt-nél felvett vizi-közmű társulati hitel 
meghosszabbításáról szóló szerződés aláírása a szerződés módosítással együtt. Ismerteti a 
kiegészítő megállapodás tervezetét. Kéri, hogy annak aláírására hatalmazza fel a 
képviselőtestület. 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
48/2009 (IX.15. ) Önkorm. Képv.test. határozat: 
 
Csány Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Commerzbank Zrt.-nél 
felvett vízi-közmű társulati hitel lejártának 2009. szeptember 7-től való meghosszabbításáról 
szóló szerződés módosítás „Kiegészítő Megállapodás” tervezetét. 
 
A Képviselőtestület a módosítással egyetért és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 
„Kiegészítő Megállapodás” aláírására. 
 
 
Határidő :azonnal  
Felelős : Morvai István polgármester 
               Dr. Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az ÉMOB-2009.3.1.3/A. településfejlesztésre 
benyújtott pályázatot a Petőfi S. út felújítása vonatkozásában ki kell egészíteni  a fejlesztési 
források összetételére vonatkozóan.  
Kéri a testületet, hogy ezen pályázaton való részvételhez a forrásokat biztosítsák ezen új 
határozattal pedig hatályát veszti a képviselőtestület 44/2009.(VIII.25.) sz.határozata. 
 
A képviselőtestület tagjai 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
49/2009.(IX.15.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
Csány Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az ÉMOP-2009.3.1.3/A.(Észak-
magyarországi Operatív Program) településfejlesztés kiegészítésére pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat tárgya: Csány, Petőfi S. út felújítására, hrsz: 803. 
 
A fejlesztés megvalósulási helye: Csány, Faluközpont 
 

A fejlesztés forrás összetétele 
 

                                                                                       Adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009.év 

Saját forrás 2.767.980 

Hitel:                                     ------- 

Igényel támogatás: 24.911.814 

Egyéb forrás:                                     ------- 



Összesen: 27.679.794 

 
A képviselőtestület a 2009.évi saját forrás összegét az 1/2009.(II.10.)sz. rendelet 7.sz. 
mellékletében foglaltak alapján biztosítja, a helyi közutak fenntartása cím alatti összeg 
terhére. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: azonnal, 2009.szeptember 30. 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az ELMIB megkereste az önkormányzatot az 
önkormányzati közvilágítási ráfordítások további csökkentése végett. A közvilágítás 
üzemeltetését végző ELMIB a kompakt fénycsöves lámpákba a jelenleg üzemelő induktív 
előtétek helyére elektronikus előtétek beépítésével a közvilágítás villamos energia és 
üzemeltetési költségében további megtakarítás érhető el. Ez fedezi a berendezés 
beépítésének költségeit és még a környezetet is védi. Az elektronikus előtét cseréjével 
megtakarítás érhető el. Ez évi 334.201,-Ft megtakarítást eredményez. A lámpatestekre  
biztosított kedvezménnyel együtt ez 439.501,-Ft megtakarítást eredményez az 
önkormányzatnak évente. A társaság előfinanszírozza az energiahatékonyság növelő 
beruházás teljes bekerülési költségét. Az önkormányzat az elért energia megtakarítás egy 
részének KÖZVIL részvények vásárlására fordításával halasztva fizetheti meg. Ez alapján a 
beruházás tíz év alatt térül meg, tehát a jelenleg is érvényben lévő közvilágítás szolgáltatási 
szerződésben szereplő felmondási tilalom 2020.december 31-ig meghosszabbodna. 
Javasolja tehát a képviselő testületnek, hogy fogadják el az ELMIB ajánlatát a compakt 
fénycsöves lámpákba a jelenleg üzemelő induktív előtétek helyére elektronikus előtétek 
beépítésére. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 
50/2009.(IX.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a település közvilágításának 
üzemeltetését végző ELMIB Zrt (8800.Nagykanizsa, Csengery u.9.) ajánlatát - a compakt 
fénycsöves lámpákba a jelenleg üzemelő induktív előtétek helyére elektronikus előtétek 
beépítésére – elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a közvilágítás villamos energia 
költségének további megtakarítása érdekében ezen ajánlati szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselő testület tagjainak, hogy a hulladékkezelési díj változásával kapcsolatos 
tájékoztatás végett meghívta az AVE Heves ügyvezető igazgatóját. Sajnos a hulladék 
szállítás díja 2009.július 1-től jelentősen emelkedett. Ennek oka a csányi lerakó bezárása. A 
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként Csány község 
tagönkormányzatát is terhelik az egységes díjtételek.  Elmondja továbbá, hogy a begyűjtött 
hulladék 2009.július 15-től kerül a kijelölt ártalmatlanító helyre. A társulás területén lévő 
hatvani 055/5 hrsz-on működő átrakó is megkezdte a működést. Elmondja továbbá, hogy a 



lakosság számára ez díjnövekedéssel jár. Sajnos az önkormányzat a lakosság 
megnövekedett terheit nem tudja átvállalni. Ezért képviselő társainak is azt javasolja, hogy a 
2009.év során csupán a 75 év felett és egyedül élő lakosok számára vállalja át a térítési díj 
megfizetését. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 10 igen szavazattal  
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
51/2009.(IX.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi az AVE Hevesi 
Városfenntartó Kft., mint közszolgáltató, 2009.július 15-től 2009.december 31-ig terjedő 
időszakra a Heves Megyei Regionális hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként – köztük 
Csány Község Önkormányzata esetében is – egységesen az alábbi díjat tartalmazza: 
 
Lakossági hulladékszállításra lakott ingatlanok esetén: 
 
a.) heti 1 db 110-120 lit kuka egyszeri ürítési dij: 250,-Ft + ÁFA 
       (24 hét) 6.000,-Ft + ÁFA  
b) heti 1 db 50-60 lit kuka egyszeri ürítési díja:  192,-Ft + ÁFA 
       (24 hét)                                                                                            4.608,-Ft  + ÁFA 
 
d. A kukákon kívül a plusz hulladék elszállítása erre külön kialakított, céges logóval ellátott 
zsákban történik. Egy zsák ára: 250,-Ft ÁFA/ db 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a PRÍMA-ÚT 2004 BT a Csány, Móricz Zs. út., 
Bajcsy Zs., Dózsa Gy. Út vonatkozásában 860,-Ft/m2/ÁFA ajánlatot adott a meglévő út 
gléderezésére, egyenletlenségek tömítésére, mart aszfalttal gépi terítéssel történő 5 cm 
vastagságban. Az ajánlat a bitumenemulziós permetezést (40 dkg/m2), mart aszfalthintést és 
felület újratömörítést is tartalmaz, összesen 2.645.790,-Ft + 661.447,-Ft (ÁFA), 
mindösszesen 3.307.237,-Ft értékben. 
 
Kéri a képviselő testületet fogadja el az árajánlatot, mivel a Bt a településen a Széchenyi 
úton végzett munkálataival bizonyította a hozzáértését. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestület 10 igen szavazattal  
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
52/2009.(IX.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község önkormányzatának képviselőtestülete a PRÍMA-ÚT 2004 BT (3373. 
Besenyőtelek, Kossuth u. 16.) ajánlatát a  Csány, Móricz Zs. út, Bajcsy Zs. út, valamint a 
Dózsa Gy. Út  útfelújítási munkálatainak vonatkozásában. 
 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert a felújítási munkálatokkal kapcsolatos 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester 
 
 
Morvai István polgármester: 



 
Elmondja a testület tagjainak, hogy évről-évre lehetőség nyílna, hogy az önkormányzat részt 
vegyen a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton. Évek óta a testület ezzel kapcsolatosan 
nemleges határozatot hozott. 
Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a pályázatot. 
 
Dr.Balázs László jegyző: 
 
Ismerteti a Bursa Hungarica előírásait és kiemelten hangsúlyozza, hogy ez szociális alapú 
támogatás lenne. Úgy ítéli meg, hogy a településen élők jó részénél a jövedelem nem 
mutatható ki, így ezen ösztöndíj bevezetése a település méltán visszatetszést válthatna ki. 
További problémát jelent az önkormányzat nehéz anyagi helyzete is. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a tájékoztatást és elmondja, hogy egyetért a jegyző által elmondottakkal. A 
visszaélések megelőzése érdekében ő sem támogatja az ösztöndíj bevezetését  a 
településen. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra teszi fel a kérdést, hogy az 
önkormányzat ne vezesse be a Bursa Hungarica ösztöndíjat 2009/2010-es tanévben. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 
53/2009.(IX.15.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009/2010-es tanévben a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszerben nem kíván részt venni. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy lehetőség van az önkormányzatnak  HÉRA 
Alapítványon keresztül a szociálisan rászorulók villamos energia felhasználó lakosság 
számára a villamos energia számlák jóváírására pályázni. Sajnos az alapítvány a támogatást 
10 % befizetéséhez köti. Ezt az önkormányzat, mint az önkormányzatok többsége felvállalni 
nem tudja. A Hatvani Kistérség polgármesterei kezdeményezték az ÉMÁSZ-nál és az 
alapítványnál, hogy tekintsenek el a 10 %-os önrésztől. Ameddig ez a támogatás feltételei 
között szerepel, úgy ítéli meg az önkormányzat nem vállalhatja fel a pályázaton való 
részvételt. Kéri ezért a testületet, hogy ezt vegye tudomásul. 
 
A képviselőtestület a bejelentést egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a testület tagjainak, hogy szükség van a településen változtatási tilalom 
módosítására, mivel a településrendezési terv részbeni átdolgozása folyamatban van. A 
rendelet tervezetet a testületi tagok a meghívóval együtt megkapták.  
Kéri, hogy azt változtatás nélkül mondják ki rendeletté. 
 



 
A képviselő testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja  az ezen  
jegyzőkönyv 2 számú mellékletét képező 8/2009.(IX.15.)számú rendelete a     
változtatási tilalom elrendeléséről.                         
 
 
 
Morvai István polgármester: 

 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a 2008.évi CV.tv. 44.§-ban előírt felülvizsgálati 
kötelezettség az önkormányzatot  költségvetési szervei vonatkozásában  - szakfeladattal 
kapcsolatos és gazdálkodásra vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség- 2009.szeptember 30-
ig terheli a képviselő testületet. 
A  kötelezettség teljesítése végett az  óvodára, iskolára és a  polgármesteri hivatalra 
vonatkozó határozat tervezeteket a meghívóval a testület tagjai megkapták. Kéri, hogy 
határozattá mondják ki. 
Az alapító okiratok egységes szerkezetben ezen jegyzőkönyv 3., 4. és 5.sz.mellékletét 
képezik. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza: 
 
 
 
54/2009( IX. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  költségvetési szervek jogállásáról 
szóló 2008. évi CV.tv. 44. §-ában előírt felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve Csány 
község Önkormányzat Képviselőtestületének Napközi Otthonos Óvodája (továbbiakban 
Csányi Napközi Otthonos Óvoda ) Alapító Okiratát 2009. 09. 30. napjával az alábbiak szerint 
módosítja. 
 
 

1) Az  alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul 
 7.1     Az intézmény által ellátott tevékenység 2009.dec.31-ig 

            A)Alaptevékenységek: 
- 801115 Óvodai nevelés (óvodai nevelés , iskolai előkészítés ) 
- 801126  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés 

Egyedi elbírálással az óvoda felvállalja a sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelését 
és a gyógypedagógia konduktív pedagógiai ellátását is. ( fogyatékos gyerekek óvodai 
nevelése , iskolai életmódra felkészítése) 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló , aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista; több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.  
Az iskolába lépés időpontjának megállapításához  folyamatos megfigyelés alapján 
véleményezi a gyermek fejlettségét.( A korai fejlesztés gondozás a Közoktatási tv. illetve a 
14/1994 (VI.24.) MKM rendelet 8.§ -ban foglaltak szerint;Fejlesztő felkészítés a Köziktatási 
tv. illetve a 14/1994(VI. 24.) MKM rendelet  9.§-ában foglaltak szerint.) 

- 552312 Óvodai Intézményi Közétkeztetés 
 

           B)Kiegészítő tevékenységek:( Élelmezési tevékenység -központi konyha - 
keretében.) 



-  552411 Munkahelyi vendéglátás (munkahelyi vendéglátás;szervezett felnőtt 
étkeztetés) 

7.2 Az intézmény által ellátott tevékenység    
besorolása 2010.január 1-jétől érvényes szakfeladat rend szerint: 

            A)Alaptevékenységek: 
          851000 Óvodai nevelés intézményeinek , programjainak komplex támogatása 
          851011 Óvodai nevelés , ellátás 
          851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése , ellátása 
          851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés-, ellátás 
          562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

 
           B)Kiegészítő tevékenységek: 
              ( Élelmezési tevékenység -központi konyha - keretében.) 

-  562913 Iskolai étkeztetés 
-  562917 Munkahelyi étkeztetés 
-  889921 Szociális étkeztetés 

A módosított Alapító Okirat Kincstári nyilvántartásba vételéről a jegyző ezen határozat 
alapján 8 napon belül gondoskodik! 
 
Határidő : azonnal és folyamatos 
Felelős :   Dr.Balázs László  
                         jegyző 
 
55/2009( IX. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  költségvetési szervek jogállásáról 
szóló 2008. évi CV.tv. 44. §-ában előírt felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve Csány 
község Önkormányzat Képviselőtestületének Általános Iskolája (továbbiakban Csányi 
Általános Iskola ) Alapító Okiratát 2009. 09. 30. napjával az alábbiak szerint módosítja. 
 

 
2) Az  alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 
      9.1     Az intézmény által ellátott tevékenység 2009.dec.31-ig 

                     Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatonkénti  
                     megnevezéssel (ellátott tevékenység): 
                 Alapfokú oktatás (852010) 
                  - 801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés , oktatás 
                 A képzési idő 8 év. Az általános iskolai oktatás a tanköteles korúak szervezett 
                 Elemi ismereteket nyújtó oktatás , melynek további célja a középfokú oktatásra  
                 való felkészítés. 
                 Az alaptevékenységi feladatkörben az intézmény ellátja a nappali rendszerű  
                 általános iskolai oktatás 1-8 év folyamon a Közoktatási törvényben  
                 meghatározottak szerint   , a   napközis és tanulószobás tanulókkal foglalkozást. 
                 Ellátja továbbá az  iskolai intézményi étkeztetést . 
                 Negyedik évfolyamtól csoportbontással német és angol nyelv-oktatás folyik. 
                 Korai fejlesztés , gondozás 
                 Képesség kibontakoztató tevékenység  
                 Roma kisebbségi Oktatás 
 

-801225 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelés, oktatása 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló – nappali rendszerű általános 
műveltséget megalapozó iskolai oktatása - : az a gyermek, tanuló, aki a szakértői 
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 



halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

                  
                  -   805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben ) 

   Napközi otthoni ellátás 
                   
                  -   552323 Iskolai itézményi közétkeztetés (az általános iskolások étkeztetése) 

            Az iskolai oktatásban részesülő tanulók meleg étkeztetésének /tízórai, ebéd, 

           uzsonna/  biztosítása igény szerint  

9.2     Az intézmény által ellátott tevékenység    
besorolása 2010.január 1-jétől érvényes szakfeladat rend szerint: 

 
A) Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatonkénti megnevezéssel     

               (ellátott tevékenység): 
                 852000 alapfokú oktatás intézményeinek , programjainak komplex támogatása 
                 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése ,  
                              oktatása 1-4 évfolyamon 
                 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
                              nappali rendszerű nevelése ,oktatása 1-4 évfolyamon 
                 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű   
                              általános iskolai  nevelése , oktatása 1-4 évfolyamon 
                 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése , oktatása  
                              5-8. évfolyamon 
                 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
                              nevelése , oktatása 5-8 évfolyamon 
                 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
                              iskolai nevelése , oktatása 5-8 évfolyamon 

B) Kiegészítő tevékenység(Élelmezési tevékenység– Központi Konyha –keretében)   
 562913 Iskolai étkeztetés 
 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 
A módosított Alapító Okirat Kincstári nyilvántartásba vételéről a jegyző ezen határozat 
alapján 8 napon belül gondoskodik! 
 
Határidő : azonnal és folyamatos 
Felelős :  Dr.Balázs László  
                        jegyző 

 

 
56/2009( IX. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  költségvetési szervek jogállásáról 
szóló 2008. évi CV.tv. 44. §-ában előírt felülvizsgálati kötelezettségének eleget téve Csány 
község Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala (Csány Község 
Polgármesteri Hivatala) Alapító Okiratát 2009. 09. 30. napjával az alábbiak szerint módosítja. 
 
 

3) Az  alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
3.1.  Ellátandó alaptevékenységek 2009. december 31-ig 
Az alapító költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH 
által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje szerinti besorolás 
(TEÁOR), illetve a Szakfeladat rend besorolás szerint  



 

 TEÁOR SZERINT  Ellátott tevékenység 
(KSH szakfeladat rend szerinti) 

SZÁMA            NEVE SZAKFEALADAT                SZÁMA 
MEGNEVEZÉSE       

421300 
 
421100 
 
 
 

Híd, alagút építése  
 
Út, autópálya építése 
 
 
 

Mélyépítőipar:                          452014 
 
Helyi közutak hidak alagutak    
létesítése és felújítása             452025 

522100 Szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás 

Közutak , hidak                        631211 
üzemeltetése  fenntartása .      

682000 Saját tulajdonú bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 

Saját vagy bérelt                       701015 
 ingatlan hasznosítása.                                          

841105       Általános közigazgatás -Önkormányzatok és többcélú   751153 
kistérségi Társulások igazgatási 
tevékenysége 
-Ogy.-i képviselőválasztással        751175 
kapcsolatos feladatok végrehajtása 
-Önkor.-i képviselőválasztással     751186 
kapcsolatos feladatok végrehajtása 

841200 Egészségügy, oktatás, kultúra, 
egyéb szociális szolgáltatás 
igazgatása. (Nem 
államigazgatási célú 
szolgáltatások, tevékenységek) 

-Város és községgazdálkodási       
751845                                           
 szolgáltatás 
-Települési vízellátás                      751856 
és vízminőség védelem 
 -Közvilágítási feladatok                 751878 
-Önkormányzatok és többcélú        
751922 
kistérségi társulások elszámolásai                            
-Önkormányzatok és többcélú        
751966 
Kistérségi társulások feladatra       
nem tervezhető elszámolása) 

862100 Általános járó-beteg ellátás Háziorvosi szolgálat                851219 
Foglalkozás egészségügyi        851253 
ellátás           

862300 Fogorvosi járó-beteg ellátás Fogorvosi  ellátás.                    851286 
   

869000 Egyéb humán egészségügyi 
ellátás. 

-Anya-gyermek és                  851912 
csecsemővédelem 
-Eü. Ellátás egyéb feladatai :  851967 
-Védőnői szolgálat                  851297 

750000 Állateü.-i ellátás. Állateü.-i tevékenység            852028                                   
 



881000 
 
 
889900 

Idősek, fogyatékosok szociális 
ellátása bentlakás nélkül.  
 
M.n.s. egyéb szociális ellátás 
bentlakás nélkül 

-Házi segítségnyújtás               853233 
-Szociális étkeztetés                 853255 
 
Eseti pénzbeli ellátások: 
-Eseti pénzbeli szociális       853344 
ellátások 
-Eseti pénzbeli                      853355 
gyermekvédelmi ellátások 
Rendszeres pénzb. ell. 
-Rendszeres szociális          853311        
pénzbeli  ellátások 
-Rendszeres gyermekvédelmi 853322 
pénzbeli ellátások 
-Munkanélküli ellátások          853333 
Családsegítés                         853244 
 

381100 Nem veszélyes hulladék 
gyűjtése.(Település hulladékok 
kezelése,köztisztasági 
tevékenység 9021 TEAOR-ból) 
 

Települési                                 902113 
hulladékok kezelése- ,  
köztisztasági tevékenység 
 

910100 Könyvtári, levéltári  
tevékenység 

-Közművelődési                      923127 
 könyvtári tevékenység 

 
3.2.    Az intézmény által ellátott tevékenység    

besorolása 2010.január 1-jétől érvényes szakfeladat rend szerint: 
 

370000  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

                  381104     Egyéb nem veszélyes hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

                                   szállítása, átrakása  

382101  Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

390001  Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 

390002  Felszíni víz szennyeződésmentesítése 

                  421100  Út, autópálya építése  

                  429900      Egyéb máshova nem sorolt építés 

522110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

       750000 Állategészségügyi ellátás  

813000  Zöldterület-kezelés 

       841112  Önkormányzati jogalkotás 

841113  Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége 

841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

                  841116     Országos,települési és kisebbségi önkormányzati választásokhoz  

                                   kapcsolódó tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

                  841127     Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenység 



841132  Adóigazgatás  

841133  Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841143  A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 

                  841173     Statisztikai tevékenység 

841192  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841401  Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 

841402  Közvilágítás  

841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   

841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

841903      Központi költségvetési befizetések 

842541  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

       862101 Háziorvosi alapellátás 

       862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

                  862231     Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

       862301 Fogorvosi alapellátás 

       862302 Fogorvosi ügyelet 

                  869041     Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

       869042 Ifjúság egészségügyi gondozás  

       882000  Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 

882111  Rendszeres szociális segély 

882112  Időskorúak járadéka 

882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115  Ápolási díj alanyi jogon 

882116  Ápolási díj méltányossági alapon 

882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119  Óvodáztatási támogatás 

882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  

882122  Átmeneti segély 

882123  Temetési segély 

882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202  Közgyógyellátás 

882203  Köztemetés 

       889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

       889921 Szociális étkeztetés 

       889922 Házi segítségnyújtás 

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

       889924 Családsegítés  

889966  Jóléti, sport- és kultúratámogatások 



890216  Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk  

890301  Civil szervezetek működési támogatása 

       890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása  

890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 

890441  Közcélú foglalkoztatás 

890442  Közhasznú foglalkoztatás  

890443  Közmunka 

       890506 Egyházak közösségi és hitéleti támogatása  

       890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 

                  910121      Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

          910123      Könyvtári szolgáltatások 

910501 Közművelődési tevékenység és támogatások 

          910502      Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése  

931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és támogatása 

931903  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

960302  Köztemető-fenntartás és működtetés 
 

 
4) Az alapító okirat 8. pontja  az alábbiak szerint módosul: 

8.1.   Ellátandó kisegítő és vállalkozási tevékenység köre, mértéke  
         2009. december 31-ig 

       A)A Polgármesteri Hivatal által végzett  kisegítő tevékenység köre : 
-   Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása                         701015  (TEÁOR:682000) 
    (Magánszemélyek illetve az Államháztartáson belüli szervezetek 
     részére történő bérbeadás)  
A kisegítő tevékenységből származó kiadásai , nem haladhatják meg éves költségvetése 
10 %-át . 
 

      B)A Polgármesteri Hivatal  által végzett vállalkozási tevékenység köre: 
      -    Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása                    701015 ( TEÁOR:682000) 
         (Államháztartáson kívüli más szervezeteknek történő bérbeadás)    
      A vállalkozási  tevékenységből származó kiadásai  , nem haladhatják meg éves    
       költségvetése 10 %-át .   
 

 8.2.   Az intézmény által ellátott tevékenység    
besorolása 2010.január 1-jétől érvényes szakfeladat rend szerint: 

 
       A)A Polgármesteri Hivatal által végzett  kisegítő tevékenység köre : 

- 682001 Lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése 
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

      B)A Polgármesteri Hivatal  által végzett vállalkozási tevékenység köre: 
- 682001 Lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése 
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

A módosított Alapító Okirat Kincstári nyilvántartásba vételéről a jegyző ezen határozat 
alapján 8 napon belül gondoskodik! 
 
Határidő : azonnal és folyamatos 
Felelős :   Dr.Balázs László  



                 jegyző     
 
 
Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy  a 2008.évi CV.tv. (Kt.) alapján az 
államháztartási szakfeladatok rendje szerint 2009.szeptember 30-ig át kell vezetni 2010. 
január 1-én hatályba lépő szakfeladat rendet. Ezt a HECS vonatkozásában is meg kell tenni. 
Kéri ezért a testületet, hogy a HECS Alapító Okirat módosítására vonatkozó határozati 
javaslatot fogadják el. 
Ezt követően ezen jegyzőkönyv 6.sz.mellékletébe is szerepel az intézmény egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirata. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza: 
 
 
 
57/2009( IX. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló – 
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Hort- Ecséd-Csány Települések Szociális Ellátó Intézménye 3014. 
Hort, Szabadság tér 23. szám székhelyű költségvetési szerv alapító okiratát az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel felülvizsgálja, és a következők szerint módosítja: 
 

 
1.) Az Alapító Okirat 6. pont megnevezése az alábbiak szerint módosul: 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

2.) Az Alapító Okirat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja és 8.1,-8.2-8.3,-8.4 alpontokkal 

egészíti ki: 

 
8. A Költségvetési szerv tevékenységei: 
8. 1. A Költségvetési szerv alaptevékenysége 

Szakfeladat 2009. december 31-ig 
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 889900 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása 
bentlakás nélkül 

száma megnevezése 

85323-3 Házi segítségnyújtás 

85324-4 Családsegítés 

85325-5 Szociális étkeztetés 

85326-6 Nappali szociális ellátás 

 
 

Szakfeladat 2010. január 1-től 
Alaptevékenység jellemző szakfeladata: 88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás 
nélkül      

száma megnevezése 

889922.1 Házi segítségnyújtás 

889924.1 Családsegítés 

889921.1 Szociális étkeztetés 

881011.1 Idősek nappali ellátása 



 
 
8.3. A Költségvetési szervnek kisegítő tevékenysége nincs 
8.2. A Költségvetési szervnek kiegészítő tevékenysége nincs. 
8.4. A Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról szóló 
határozatot a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság 
(Eger) részére a törzskönyvi nyilvántartásba vétele céljából küldje meg. 

 
4.) A Képviselő-testület az Alapító Okirat módosítása miatt bekövetkezett szervezeti és 

szakfeladatrendi változásokat, valamint az alap,- kiegészítő és kisegítő tevékenységek 
meghatározását és annak a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban 
történő átvezetését jóváhagyja. 

 
Felelős: dr.Balázs László jegyző 
Határidők: azonnal és folyamatos  
 
 
 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Bejelenti, hogy a Szociális és Munkaügyi Miniszter Közösségi ellátásának finanszírozásáról 
szóló rendelete alapján pályázatot hirdet meg pszichiátriai betegek részére tárgyi és 
személyi feltételek fejlesztése céljából. A nyertes pályázók egy összegű, vissza nem 
térítendő támogatásban részesülhetnek 100-500 ezer forintig terjedően. A pályázathoz 
önerő nem szükséges. 
A Hatvani Szivárvány Szociális  és Egészségügyi Intézmény a pályázaton részt kíván venni, 
amelyhez szükséges  a társult önkormányzatok hozzájárulása. 
Javasolja a képviselő testületnek, hogy a pályázat benyújtását segítse elő hozzájárulásával. 
 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza: 
 
 
 
58/2009( IX. 15. ) Önkorm. Képviselőtestületi határozat: 
 
Csány Község Önkormányzat képviselő-testülete mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hatvan Város Önkormányzata mint gesztor önkormányzat a 
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény keretében működő 
támogató szolgálat és közösségi betegek ellátása tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése 
érdekében – az informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzésére és képzések, 
továbbképzések részvételi díjának biztosítására – pályázatot nyújtson be a Foglalkoztatási 
és Szociális Hivatalhoz. A képviselő-testület továbbá felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat, 
valamint a támogatási szerződést Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás mint fenntartó képviseletében aláírja. 
 
Határidő: 2009.október 20. (tájékoztatásra) 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 



 
 
Megköszöni a megjelenést és mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a testületi 
ülést 17.00 órakor befejezettnek nyilvánítja. 

 
Kmft. 

 
 
 
                Morvai István                                                                 dr.Balázs László 
                polgármester                                                                          jegyző 
 

 


